
У новому законопроекті про наукову та науково-технічну діяльність 

необхідно більш чітко прописати питання відповідальності держави, а 

також науки чи й окремого вченого. Таку думку висловив директор 

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки  

ім. Г. М. Доброва НАН України Б. Маліцький. 

«Я думаю, що навіть саме Держагентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації розуміє, що закон про наукову та науково-технічну 

діяльність виставлено на обговорення для того, аби зібрати точки зору 

багатьох учених та якось його вдосконалити, щоб він дійсно запрацював. 

Треба прописати такий закон, який може конкретно визначати державну 

політику, відповідальність науки чи науковця і відповідальність держави, 

взаємовідносини науки та суспільства – ці питання треба більш чітко 

проробити у нашому новому законі», – сказав Б. Маліцький. 

За словами науковця, учені центру брали безпосередню участь не лише в 

розробці нового закону, а й були ініціаторами його попередника, що з’явився 

ще в 1992 р. Відмінність обох документів простежується навіть у назві, 

констатує Б. Маліцький. Так, якщо перший включав слова «науково-технічна 

державна політика», то у новому йдеться лише про науково-технічну 

діяльність. Учений зауважив, що навіть у самій назві закону немає достатньо 

конструктиву, оскільки мова має йти про державну політику, а не просто 

діяльність. 

Б. Маліцький наголосив, що існує кілька версій законопроекту про 

наукову та науково-технічну діяльність. Тому завданням Комітету Верховної 

Ради з питань освіти і науки є розробити своєрідне узагальнення на основі 

цих законопроектів. Так, до 1 вересня необхідно підготувати концепцію, що 

стане основою остаточного варіанту документа, щоб уже в листопаді цього 

року розглянути його у Верховній Раді. 

Директор Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії 

науки ім. Г. М. Доброва НАН України підсумував, що ключове значення у 

законі повинно мати створення умов для того, аби наука стала соціально 

престижною для молоді, щоб вона виконувала свою функцію як система, 

здатна продукувати інновації і таким чином впливати на зростання економіки 

(Б. Маліцький: У законі про науково-технічну діяльність треба чіткіше 

визначити відповідальність науковця і держави // Державне агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 19.07). 

 


